
 

 

Philips
Stereofonní sluchátka

SHP1900
Lehká a pohodlná

Sluchátka plné velikosti, lehká, pro pohodlný poslech

Zapomenete, že je máte nasazená!
• Plně nastavitelný sluchátkový oblouk pro všechny velikosti hlavy
• Konstrukce je tak lehká, že je skoro necítíte

Dokonalý zážitek z poslechu
• Maximálně velké náušníky potlačují vnější hluk

Vždy připraveno k provozu
• Kabel o délce 2 m vám umožní vložit přehrávač do tašky



 2m kabel
Ideální délka kabelu vám poskytne více volnosti 
pohybu a možnost volby, kde budete audio zařízení 
nosit.

Maximálně velké náušníky
Maximálně velké náušníky potlačují vnější hluk

Plně nastavitelný sluchátkový oblouk
Plně nastavitelný sluchátkový oblouk pro všechny 
velikosti hlavy

Lehké provedení
Konstrukce je tak lehká, že je skoro necítíte
SHP1900/10

Přednosti
Datum vydání 2011-10-19

Verze: 1.1.8

12 NC: 8670 000 37795
EAN: 87 12581 40180 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Zvuk
• Akustický systém: Otevřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Citlivost: 98 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Jednostranné
• Délka kabelu: 2 m
• Povrchová úprava konektoru: Chromovaný
• Typ kabelu: Měď

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 21,5 x 19,6 cm

• Hrubá hmotnost: 0,32 kg
• Čistá hmotnost: 0,20 kg
• Hmotnost obalu: 0,12 kg
• EAN: 87 12581 40180 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,24 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 30,5 x 20,9 x 23,5 cm
• Hmotnost obalu: 0,64 kg
• Čistá hmotnost: 0,60 kg
• EAN: 87 12581 40182 5
• Počet spotřebitelských balení: 3
•

Specifikace
Stereofonní sluchátka
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